MARATONAS AQUÁTICAS / AQUATHLON / CORRIDA

CARTA AOS ATLETAS

Medidas e ajuste para realização de prova CIRCUITO MARES

A Interativa Esporte, organizadora do evento CIRCUITO MARES, tem trabalhado
incessantemente para ajustar seus eventos às novas realidades durante e após o surto
do COVID-19 que assola nossa sociedade.
Estamos cientes e totalmente alinhados com a prioridade que é preservar a
saúde de todos nós e diminuir o risco de contágio do vírus até que tenhamos condições
de retomada segura das atividades.

*A realização de provas, e de qualquer outro evento programado pela Interativa
Esporte, depende da liberação de autoridades sanitárias que estão avaliando
diariamente a situação do COVID-19.

Certos disso, e também de que vamos ultrapassar essa crise, nos posicionamos
quanto a previsão de nossos eventos para o segundo semestre de 2020, seguindo o
monitoramento das autoridades de saúde, Ministério da Saúde e OMS, e autoridades
em todas as suas estâncias para a liberação dos eventos, principalmente, para que
tenhamos segurança na execução dos eventos.
.

Calendário 2020
Tivemos uma etapa cancelada que ocorreria dia 26/04/20 e tínhamos a previsão
da realização de outra prova prevista para dia 28/06/20. Devido o prolongamento dos
prazos de Isolamento Social, optamos em reagendar a prova prevista para dia 28/06/20
para a data 09 de Agosto de 2020 na cidade de Ubatuba, Praia da Enseada, essa será a
4ª Etapa da Temporada 2019/2020.
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As demais provas do calendário CIRCUITO MARES, seguem agendadas, confira o
calendário:

09 AGOSTO 2020 – UBATUBA – Enseada
27 SETEMBRO 2020 – GUARUJÁ – Enseada
29 NOVEMBRO 2020 – ILHABELA – Perequê

Ranking 2019-2020

Com a execução da etapa de 09 de agosto – Ubatuba, finalizaremos a Temporada
2019/2020 do CIRCUITO MARES e realizaremos a tradicional premiação do Ranking
Atletas e Ranking Equipes na abertura da temporada seguinte no Guarujá.
Caso os efeitos da pandemia se prolonguem por mais tempo, inviabilizando a
execução dessa prova, novas medidas deverão ser tomadas para finalização da
temporada em aberto, incluindo a possibilidade de inclusão das provas do segundo
semestre no calendário 2019/2020 para compor o rank da temporada. Esses estudos
serão comunicados abertamente à atletas e equipes a fim de manter a clareza e bom
entendimento que sempre presamos em nossas ações.

Medidas preventivas

Independentemente da Etapa, os próximos eventos do CIRCUITO MARES
sofrerão ajustes em sua dinâmica a fim de garantir melhores condições de segurança
em sua execução frente ao COVID-19. Vimos acompanhando estudos de diversos
organizadores e especialistas do setor e já estamos nos preparando para atender
algumas exigências sanitárias que irão fazer parte da nova realidade de eventos
esportivos. Apontamos aqui alguns ajustes que teremos que fazer para entregar uma
experiência melhor e mais segura a todos:
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1. Número limite de atletas – Devido à grande procura as nossas provas e
consequentemente a grande concentração de nadadores e corredores no evento
teremos que limitar nossas provas nesse primeiro momento à 1000 atletas.
2. Entrega de KIT – A entrega de kit será realizada em local aberto, com número
maior de atendentes para entrega e horários mais estendidos para evitar
aglomerações.
3. CASA MARES – Infelizmente, nesse momento teremos que suspender as ações
do Casa Mares por conta da concentração de pessoas.
4. Congresso Técnico – Implantaremos o Congresso Técnico virtual,
disponibilizaremos um vídeo com as informações da prova e resposta as
perguntas mais frequentes. Durante a semana da prova entregaremos o já
tradicional Guia Atleta por e-mail, que também trará todas as informações da
prova, inclusive as medidas de segurança e prevenção em relação ao COVID-19.
5. Segurança de Staffs e atletas – Todo nosso Staff estará equipado com EPI que
garantirá a atuação efetiva e segura de nossa equipe. EPI’s que forem
determinados pelas autoridades para a participação de atletas nas provas serão
entregues no KIT atleta.
6. Horários de prova – Os horários de largadas serão ajustados para evitar
aglomerações de pessoas, incluindo a possibilidade de maior espaçamento de
tempo entre as largadas e consequentemente da duração total do evento.
7. Largadas em onda – A fim de diminuir ainda mais a aglomeração de pessoas nas
largadas, as mesmas deverão sofrer alteração, aumentando o número de
largadas por provas, diminuindo assim o número de atletas por largada.
8. Resultados – Os resultados serão expostos o mais breve possível em dois pontos
de checagem, além da entrega do impresso ao final da prova com o resultado
pessoal, tudo isso para evitar a reunião de pessoas frente ao mural de resultados.
Os resultados também estarão disponíveis para checagem em nosso site,
momentos após o fechamento da prova.
9. Premiação – Ponto tradicional do CIRCUITO MARES, nossa premiação no pódio
de todas as categorias, terá de ser ajustada durante esse momento. A premiação
será oferecida para retirada do atleta contemplado, logo após a divulgação dos
resultados, bastando apresentar um documento de identificação. As cerimônias
de premiação estão suspensas por hora.
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10. Arena do evento – Nossa Arena, sempre pensada para melhor receber e acolher
nossos atletas, também sofrerá adaptações nesse momento de crise. A chegada
dos atletas para a sua prova deve ser de no máximo 30 minutos antes de sua
largada. Já a dispersão de atletas, pós prova, deve ser o mais breve possível,
retirada a medalha Finisher e feita a hidratação pós prova, cada atleta deve
conferir seu resultado e finalizar a sua participação no evento evitando assim
acúmulo de pessoas na praia após a prova.

Nosso intuito com todas essas ações é seguir cumprindo nosso papel de fomento
da pratica esportiva, motivação de treinos e do espirito de superação, aumento da
pratica de atividade física e aumento da qualidade de vida das pessoas,
considerando aspectos físicos e psicológicos.
Entendemos que os eventos esportivos tem total relevância para desenvolver
todos esses benefícios e, com muito respeito às pessoas, à vida e a segurança de
todos, vamos poder voltar a fazer a diferença na vida das pessoas como vimos
fazendo nos últimos anos com excelência.
Agradeço muito a oportunidade de expor nosso plano de ação e nos colocamos
a disposição para outros ajustes pertinentes ao bom atendimento das exigências de
saúde e expectativas de nossos atletas.

Fabricio Vieira
Diretor Técnico
CIRCUITO MARES
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